
TURUN KESÄYLIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

 

Järjestyssäännöt koskevat Turun kesäyliopiston opiskelijoita ja soveltuvin osin henkilökuntaa. 

Säännöt varmistavat työrauhan, turvallisuuden ja viihtyvyyden. 

Säännöt ovat voimassa kaikissa Turun kesäyliopiston oppimisympäristöissä. 

 

1. OPISKELIJAN VELVOLLISUUDET 

Opiskelijan on käyttäydyttävä asiallisesti ja noudatettava Turun kesäyliopiston henkilökunnan 
antamia ohjeita. Opiskelijan on tehtävä annetut tehtävät tunnollisesti ja itsenäisesti. Testi- ja 
koetilanteissa on noudatettava annettuja ohjeita. 

Opiskelijan on osallistuttava opetukseen koulutuskohtaisen ohjeistuksen mukaisesti. 

Opiskelijan velvollisuutena on noudattaa järjestyssääntöjä ja ilmoittaa havaitsemistaan vakavista 
rikkeistä Turun kesäyliopiston henkilökunnalle. 

 

2. OPISKELUOIKEUS 

Opiskelijan opiskeluoikeus alkaa, kun henkilö otetaan opiskelijaksi. Opiskeluoikeus päättyy, kun hän 
on suorittanut sen koulutuksen, johon hänet otettiin opiskelijaksi.  

Opiskeluoikeus päättyy myös, kun koulutus päättyy, opiskelija keskeyttää koulutuksen 
suorittamisen tai opiskelijan opiskeluoikeus perutaan.  

 

3. OPISKELU JA OPISKELUYMPÄRISTÖ 

Oppimisympäristöt pidetään siisteinä ja jokainen huolehtii, että tila jää siistiksi myös seuraavalle 
käyttäjälle. Turun kesäyliopisto ei vastaa sen käyttämiin tiloihin jätetystä omaisuudesta.  

Kännyköiden ja muiden laitteiden käyttö ei saa häiritä opetusta eikä opiskelua. Kuvaaminen / 
videointi ilman asianomaisen lupaa on kielletty, samoin kuvien julkaiseminen ja tallentaminen.  

Turun kesäyliopistossa noudatetaan Suomessa yleisesti hyväksyttyjä käytöstapoja, kunnioitetaan 
muita ja käytetään asiallista puhekieltä. Kaikki syntyperään, sukupuoleen, uskontoon, ikään jne. 
liittyvä häirintä on kielletty.  

Tupakointi kaikissa Turun kesäyliopiston käyttämissä tiloissa, oppimisympäristöissä ja tonttialueilla 
on kielletty. Samoin tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakkavälineiden, 
sähkösavukkeiden ja tupakkajäljitelmien sekä poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäisten tuotteiden 
käyttö ja käsittely on kielletty. Oppimisympäristöissä ei saa olla päihtyneenä tai huumausaineen 
vaikutuksen alaisena.  

Omaa tai toisen turvallisuutta vaarantavia tai muissa laissa kiellettyjä esineitä (esim. teräaseet ja 
aseet) tai aineita (esim. huumausaineet) ei saa tuoda tai pitää hallussa.  



Turun kesäyliopiston henkilökunta valvoo järjestyssääntöjen noudattamista. 

 

4. OPISKELIJAN KURINPITO 

Opiskelija voidaan tarvittaessa poistaa opetustilasta, oppimistilanteesta ja oppilaitoksen alueelta. 
Opiskelijalta voidaan ottaa haltuun ja tarkastaa hänen tavaransa, jos epäillään, että hänellä on 
hallussa kiellettyjä esineitä tai aineita.  

Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten toimii järjestyssääntöjen vastaisesti taikka 

menettelee vilpillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoitus.  

Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä 

kirjallisen varoituksen saatuaan, hänen opiskeluoikeutensa voidaan perua. 

Opiskelijan kurinpitorangaistuksista päättää rehtori. 

Ennen edellä todetun päätöksen tekemistä on yksilöitävä toimenpiteeseen johtava teko tai 

laiminlyönti, kuultava opiskelijaa ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. 

 

5. TYÖTURVALLISUUS 

Turun kesäyliopisto huolehtii työturvallisuudesta omissa oppimisympäristöissään.  

Opiskelijan velvollisuutena on noudattaa annettuja työturvallisuusohjeita ja -sääntöjä sekä ilmoittaa 
havaitsemistaan epäkohdista. 

 

6. TURUN KESÄYLIOPISTON OMAISUUS 

Opiskelija vastaa henkilökohtaisesti hänen käyttöönsä annetuista opiskeluvälineistä sekä yhteisistä 
tiloista. Korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain mukaisesti. Turun kesäyliopiston 
omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti.  

Vahingoista tulee ilmoittaa välittömästi Turun kesäyliopiston henkilökunnalle. 

 

7. VOIMAANTULO 

Nämä järjestyssäännöt ovat voimassa 25.5.2022 alkaen. 

 

Turun kesäyliopiston johtokunnan hyväksymä 16.5.2022 


